
 

STRATEJİ KOMİSYONU YÖNERGESİ 

AMAÇ 

MADDE  1-(1) Bu yönergenin amacı, Strateji Komisyonu’nun yapısını ve görevlerini 

tanımlamaktır. 

 

KAPSAM 

MADDE 2-(1) Bu yönerge; Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri 

Bölümü Strateji Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin 

hükümleri kapsar. 

 

DAYANAK 

MADDE 3-(1) Bu usul ve esaslar, 17.07.2017 tarihli 30126 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR 

MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: Atatürk Üniversitesini, 

b) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü, 

c) Bölüm: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü’nü, 

d) Strateji Komisyonu: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri 

Bölümü Strateji Komisyonu’nu, 

e) Ana Bilim Dalları: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri 

Bölümü bünyesinde lisans eğitimi veren Ana Bilim/Ana Sanat Dallarını, 

f) Bölüm Başkanı: Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Başkanı’nı, 

g) Öğretim Üyesi: Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyelerini, 

h) Başkan: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü Strateji 

Komisyonu Başkanı’nı ifade etmektedir. 

 

 



 

KOMİSYONUN OLUŞTURULMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI 

MADDE 5-(1) 

a) Bölüm Strateji Komisyonu’nun oluşturulması ve çalışmaları için tüm 

görevlendirilmeler Bölüm Başkanı tarafından yapılır. Komisyon 6 kişiden oluşur. 

Strateji Komisyonu, Ana Bilim/Ana Sanat dallarında görev yapan öğretim üyeleri ve 

öğretim elemanı yardımcılarından 4 üye, 1 lisans öğrenci temsilcisi ve raportörden 

(bölüm sekreteri) oluşur. 

b) Komisyon başkanı ve üyelerin atama ve görevlendirmeleri Bölüm Başkanı tarafından 

yapılır. 

c) Komisyon, çalışmalarını anabilim dalları ve üyeler ile eşgüdümlü olarak yürütür. 

d) Komisyon eğitim-öğretim yılı süresince her yarıyılda en az bir kez olmak üzere yılda 

en az iki kere toplanır; gerektiğinde ek toplantılar da yapılabilir. Komisyon her toplantı 

için toplantı tutanağı tutar. 

e) Komisyon gerektiğinde konu ile ilgili başka uzmanları da toplantılara çağırabilir ve alt 

komisyonlar oluşturabilir. Alt komisyonların oluşturulması ve çalışmaları için tüm 

görevlendirmeler, komisyon başkanının önerisiyle Bölüm Başkanı tarafından yapılır. 

f) Komisyon başkanı, alınan kararları bölüme yazılı olarak rapor eder. 

 

ÜYELERİN GÖREV SÜRESİ 

MADDE 6-(1) 

a) Öğretim üyesi komisyon üyeleri 2 yıl, öğrenciler 1 yıl için atanır. Görev süresi biten bir 

üye yeniden atanabilir. 

b) Bölüm Başkanı, komisyon üyelerini gerekli gördüğünde değiştirebilir ve çeşitli 

nedenlerle boşalan komisyon üyeliklerine yeni üye atayabilir. 

c) Altı ay veya daha fazla yurtdışı görevlendirmesi bulunanlar hariç, gerekçesi olmadan 

üst üste iki defa ya da toplam üç defa mazeretsiz komisyon toplantılarına katılmayan 

üyenin üyeliği sona erer. 

d) Komisyon üyeleri kendi isteğiyle üyelikten ayrılmak istediğinde ayrılış gerekçesini 

yazılı olarak bölüm başkanlığına bildirir. Herhangi bir nedenle boşalan komisyon 

üyeliğine, bölüm başkanlığı tarafından en geç bir ay içerisinde yeni üye atanır. 



 

MADDE 7-(1) 

a) Strateji Komisyonu’nun amacı; Bölüm Strateji Planının oluşturulması, Strateji 

yöntemlerini izlemek, düzenlemek ve yöntemler konusunda danışmanlık yapmaktır. 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

MADDE 8-(1) 

a) Ana Bilim/Ana Sanat dalları ve diğer komisyonlarla iş birliği içinde Strateji Planının 

oluşturulması, Strateji yöntemlerinin etkinliğini değerlendirmek, 

b) Stratejik Planı hazırlayarak bölüm başkanına sunmak, 

c) Stratejik planın yıllık uygulama dilimlerini oluşturan performans programını (hedef, 

faaliyet ve projelerin performans göstergeleri ile ilgili verileri ve yaklaşık bütçelerini) 

bölüm başkanına sunmak, 

d) Stratejik Planın uygulanmasını izlemek ve gerekli olursa güncelleme çalışmaları 

yapmak, 

e) Stratejik Plana göre bir sonraki yılın öncelikli amaç ve hedeflerini, performans hedef ve 

göstergelerini, faaliyetlerini belirlemek ve bölüm başkanına rapor etmek, 

f) Performans programlarının uygulama sonuçlarını veren faaliyet raporlarının 

hazırlanmasını koordine etmek, 

g) Üniversitenin belirlediği performans ölçütlerinin verilerini toplamakla ilgili çalışmaları 

yapmak, Bölüme özel performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, Bölüm birimlerinin bu 

ölçütlere uyumunu değerlendirme çalışmalarını yapmak ve bölüm başkanına rapor 

etmek, 

h) Komisyon görevleri ile ilgili olarak diğer Bölüm Komisyonları ile birlikte çalışmak, 

i) Çalışma alanı ile ilgili Bölüm Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yerine getirmektir. 

 

YÜRÜTME 

MADDE 9-(1) 

a) Bu yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri 

Bölümü Kurulu yürütür. 

 


